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เครื่องอบแห้งข้าวเปลอืกพลังงานแสงอาทติย์ 
แบบถอดประกอบอย่างง่าย 

Simple Reassemble Paddy Solar Dryer 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบ
อย่างง่าย ศึกษาอัตราการอบแห้งและศึกษาสมบัติของข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแหง้แบบถอดประกอบอย่างง่าย โดยท าการออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้โครงสร้าง
จากเหล็กและ PVC  

จากการศึกษาออกแบบสร้างมีขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร 
และความสูงจากพื้น 50 เซนติเมตร การถอดประกอบถูกออกแบบให้ใช้เป็นข้อต่อสวมต่อกันเป็น
โครงสร้างของตู้ท าให้สามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายและเก็บรักษาโดยง่าย อัตราการอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่ายสูงกว่าวิธีการตากแบบ
ดั้งเดิม ข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการลดความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิมจะมีสิ่งเจือปนมากกว่าการ
ลดความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย สีของ
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ข้าวเปลือกและข้าวสารที่ลดความช้ืนทุกวิธีจะมีระดับสีที่ใกล้เคียงกัน แต่วิธีการลดความช้ืนด้วยเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่ายจะมีค่าความสว่างมากกว่า การลด
ความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิมท าให้ตัวอย่างมีเปอร์เซ็นต์การแตกหักที่น้อยกว่าการลดความชื้นด้วย
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย 

 

ค ำส ำคัญ: เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ , ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ กข 105, คุณภาพข้าว 
 
 

Abstract 
 

 This research is about disassembly solar-powered paddy grain dryer. The 
objectives of this research are to design and make a simple disassembly solar-powered 
paddy grain dryer, to study the drying rate and the properties of paddy grain after the 
drying process via the simple disassembly solar-powered dryer. The structures of the 
dryer are made from metal plate and PVC.  
 As for the design, the structure of the dryer are 1 0 0  centimeter-length and 5 0 
centimeter-height from the floor. There are several points of the structure which designed 
to be disassembly for the convenient assemble, relocate and storage.  In drying process, 
the rice paddy was dried by using simple disassembly solar-powered more drying rate 
than the drying process by using conventional drying. Rice paddy and rice grain after the 
drying process by using conventional drying have more impurities than rice paddy and 
rice grain after drying process by using simple disassembly solar-powered paddy grain 
dryer. The color of rice paddy and rice grain after drying process are slightly different 
from both method. However the color brightness of rice paddy and rice grain from simple 
assembly solar-powered dryer is higher. While as the percent of broken rice from the 
conventional drying is lower than from the simple-disassembly solar-powered paddy 
grain dryer. 

  
Keywords:  Solar dryer, Jasmine rice, Rice quality. 
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บทน า 
 

 ข้าวนับเป็นผลิตผลทางการเกษตรชนิด
หนึ่งที่ท ารายได้ให้กับประเทศค่อนข้างมากและ
เป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นบริเวณ
ที่มีการเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายใน
ท้องถิ่นและจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ชาวนาราย
ย่อยจ านวนมมากพอเกี่ยวข้าวมาได้แล้วก็น า
ข้าวเปลือกไปตากบนตอซัง ตากบนถนนหรือลาน
กว้าง 2-3 วันซึ่งจะเกิดการเสียหายได้หลายทาง 
เช่นฝนตกหลงฤดู หนู นก ฝุ่นละอองสิ่งสกปรก
เจือปน ซึ่งเป็นผลท าให้กีดขวางการจราจร การ
ใช้ถนนเป็นภาพที่ไม่สวยงามและพอแห้งแล้วไป
เก็บมาก็จะเกิดการร่วงหล่นได้มาก การตากข้าว
ให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพสูงนั้นจะส่งผลให้ได้
ข้าวเปลือกแห้งที่มีคุณภาพสูงนั้นจะส่งผลให้ขาย
ข้าวเปลือกได้ราคาสูงตามไปด้วย เพราะใน
ปัจจุบันเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพข้าว
ก่ อ น ที่ โ ร ง สี จ ะ รั บซื้ อ นั้ น ส า ม า รถดู ไ ด้ ว่ า
ข้าวเปลือกที่ใส่เข้าไปนั้นจะออกมาเป็นข้าวสารกี่
กรัม ข้าวกล้องรวมกี่กรัม ข้าวปลายหักกี่กรัม 
ดั งนั้นจึ งมีการก าหนดราคาจากการรับซื้ อ
ดังกล่าว บางครั้งการตากข้าวไม่ดีก็ท าให้ได้
ข้าวเปลือกที่คุณภาพไม่ดีมีความช้ืน ข้าวที่มี
คุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดจะ
สามารถขายได้ในราคาสูง อย่างไรก็ตามพบว่า
ข้าวเปลือก (Paddy) ที่เก็บเกี่ยวมาส่วนใหญ่มักมี
ความช้ืนค่อนข้างสูงคือประมาณ 20 ถึง 22 
เปอร์เซ็นต์  (w.b.) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายจาก

เช้ือราในระหว่างการเก็บรักษา หรืออาจส่งผลให้
ข้าวสารมีสีเหลืองเนื่องจากความร้อนซึ่งเกิดจาก
การหายใจของข้าวเปลือก ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องลดความช้ืนหรืออบแห้งข้าวเปลือกให้
อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษา โดย
ปราศจากการท าลายของแมลงและการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งโดยปกติจะต้อง
อบแห้งจนความช้ืนของข้าวเปลือกลดลงถึง
ประมาณ 13 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ (w.b.) (ฉัตรชัย 
นิมมล และคณะ. 2557) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการอบแห้งมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตงานเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะด้านการถนอมอาหาร
และไปสู่อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กกลางและ
ขนาดใหญ่ เช่นการไล่ความช้ืนออกจากขดลวด
ก่อนแช่ในน้ ามันหม้อแปลงเพื่อลดการเกิด
ออกไซด์และการอาร์คไฟฟ้าระหว่างการใช้งาน 
การเลือกใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในกระบวนการอบแห้ง เพื่ อ เป็นแนว
ทางเลือกส าหรับผู้ประกอบการในการเลือกใช้
และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส าหรับกระบวนการผลิต 
โดยที่ยังคงคุณภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี
ของผลิตภัณฑ์ (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. 2540) 
เครื่องอบแห้งในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ
หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีการใช้งานหรือ
ขั้นตอนในการท าให้น้ าในผลิตผลที่ต้องการ
อบแห้งนั้นระเหยออกไปได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของ เครื่ อ งอบแห้ งนั้ นๆ  การอบแห้ ง
ข้าวเปลือกเป็นกระบวนการส าคัญในกระบวนการ
ผลิตข้าวสาร ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดที่จะได้และ
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คุณภาพข้าวสารขึ้นอยู่กับกระบวนการอบแห้ง
ค่อนข้างมาก โดยทั่วไปหากอบแห้งอย่างรวดเร็ว
ด้วยอุณหภูมิอากาศที่สูงจะท าให้เกิดการแตกหัก
มากและได้สีของข้าวที่หมองคล้ าลงไป (นิรชรา 
ศรีสุบัติ และคณะ. 2541) และโดยทั่วไปแล้วหาก
อบแห้งอย่างรวดเร็วมักจะท าให้สิ้นเปลือง
พลังงานมากขึ้น (Marier, 2002) การอบแห้งโดย
ใช้เครื่องอบลมร้อนจะได้อัตราการอบแห้งที่เร็ว
กว่าการอบแห้งด้วยวิธีการตากแดด (วัชรานนท์ 
จุฑาจันทร์. 2548) โดยในปัจจุบันได้มีการคิดค้น
เครื่องจักรที่ใช้ในการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขึ้น โดยมีจุดมุ่ งหมายที่จะพัฒนาเป็นเครื่อง
อบแห้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองน้อยลงและได้คุณภาพของผลผลิตที่ดี
ขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานทดแทน
ที่ได้รับจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ซึ่ง
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เพียงพอที่จะ
ท าให้ผลิตผลทางการเกษตรมีความช้ืนหลังการ
อบแห้งพอเหมาะในการเก็บรักษาอยู่แล้ว (สุด
ธิดา อินทผล และคณะ. 2551) 
 จากความก้าวหน้าทางด้านการออกแบบ
ก่อสร้างและการประดิษฐ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ
ความพยายามในการลดต้นทุนการก่อสร้าง ท าให้
กรรมวิธีก่อสร้ าง  ประดิษฐ์ วัสดุ ในปัจจุบัน
ค่อนข้างมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนการก่อสร้างลดต่ าลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของต้นทุนในด้านแรงงานหรือต้นทุนในด้านวัสดุ
การก่อสร้างหรือประดิษฐ์ โดยใช้ระบบช้ินส่วน
ส าเร็จรูปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก่อสร้างใน
ปัจจุบัน ด้วยประโยชน์ในการก่อสร้างที่รวดเร็ว 

ตลอดจนมีคุณภาพ (Quality) และความทนทาน 
(Durability) ที่สูงกว่าโครงสร้างปกติ ท าให้การ
ก่อสร้างโดยใช้ ช้ินส่วนส าเร็จรูปในปัจจุบัน
แพร่หลายมากข้ึน วัสดุอุปกรณ์หรือโครงสร้างที่มี
รูปแบบหลากหลายบางอย่างจึงใช้วัสดุที่สามารถ
ถอดประกอบได้ เช่นบ้านน็อกดาวน์ นั่งร้าน
ก่อสร้าง เต็นท์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งวัสดุที่
สามารถถอดประกอบได้มีข้อดีคือจัดเก็บง่าย เมื่อ
ไม่ใช้งานน้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายเป็นวัสดุ
ส าเร็จรูปจึงมีความเนียนเรียบเมื่อประกอบเสร็จ
ก็สามารถใช้งานได้ทันที 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบถอด
ประกอบได้โดยผสมผสานหลักการทฤษฎีของ
เทคโนโลยีการอบแห้งกับแนวคิดการประดิษฐ์
อุปกรณ์ที่ถอดประกอบได้เป็นเครื่องอบแห้งซึ่ง
จะท าให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้แทนการตาก
ข้าวบนถนนหรือลานกว้างและได้ข้าวคุณภาพดี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย 
 2.  เพื่ อศึกษาอัตราการอบแห้งของ
เครื่องอบแห้งแบบถอดประกอบอย่างง่าย 
 3. เพื่อศึกษาสมบัติของข้าวเปลือกที่ผ่าน
กระบวนการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถอด
ประกอบอย่างง่าย 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 1.  การออกแบบและสร้างตู้อบขา้วเปลอืก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่าง
ง่าย 

ขั้นการออกแบบ ซึ่ งเป็นขั้นตอนที่
ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกแบบเครื่องอบแห้ง
ข้ าว เปลือกพลั ง งานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ วิจัยได้ออกแบบโครงสร้าง เครื่ องอบแห้ง
ข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1.1  เครื่ องอบมีความกว้ าง  100 
เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร สูงจากพ้ืน 
50 เซนติเมตร  เนื่องจากใช้เป็นขนาดแบบจ าลอง
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ใน
กรณีศึกษา 

1.2  ผนังทึบ 4 ด้าน ซึ่งด้านบนและ
ด้านล่าง  มีขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร  
ความยาว 100 เซนติเมตร โดยผนังด้านข้างมี
ขนาดความกว้างด้านหน้า 20  เซนติ เมตร  
ด้านหลัง 30 เซนติเมตร และมีความยาว 100  
เซนติเมตร 

1.3  ช่องระบายอากาศด้านหน้าและ
ด้านหลัง ซึ่งมีความกว้าง 10 เซนติเมตร  ขนาด
ความยาว 100 เซนติเมตร   

1.4  ผนังทึบด้านหน้าและด้านหลัง  
ด้านหน้ามีความกว้าง 10 เซนติเมตร ความยาว  
100 เซนติเมตร และด้านหลังมีความกว้าง 20  
เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร 

1 .5   ภายในเครื่ อ งอบมี ฐานรอง
ข้าวเปลือก  
 2.  ศึกษาการใช้งานของตู้อบข้าวเปลือก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่าง
ง่าย 
 2.1 การเตรียมตัวอย่าง 
 น าข้าวเปลือกสดจากนายอ านวย  อ่อนสา 
หมู่บ้านขี้ตุ่น ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งอายุข้าวเปลือกสดประมาณ 100 วัน 
ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการเก็บ
โดยใช้คน 
 2.2 การหาอัตราการลดความช้ืนของ
ข้าวเปลือกด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิมและด้วย
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบ
ย่างง่าย 

     1. เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกสด (โดย
ส่วนใหญ่ชุมชนจะใช้รถเกี่ยวข้าว) 
      2. ติดตั้งอุปกรณ์บนลานตากข้าว 
      3. ช่ังน้ าหนักตะกร้า (บันทึกน้ าหนัก
ของตะกร้า) 
      4. น าข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วมา
ช่ังกับเครื่องช่ังดิจิตอล 0.5 กิโลกรัม (ใส่ลงใน
ตะกร้า) และน าข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วมาช่ัง
มวลกับเครื่องช่ังแบบเข็ม 20 กิโลกรัม 



Koch Cha Sarn Journal of Science / Vol .40 No .2 July -December 2018 81 

 

      5. มวลตะกร้ากับข้าวเปลือกก่อนท า
การลดความช้ืน โดยมวลของข้าวเปลือกหักล้าง
กับมวลของกระจาดเรียบร้อยแล้ว 
      6. น าข้าวเปลือกที่ช่ังได้ 20 กิโลกรัม 
และข้าวเปลือกที่ ช่ังได้ 0.5 กิโลกรัม ที่อยู่ใน
ตะกร้า ใส่ลงในบนลานตากที่เตรียมไว้ และใส่ลง
ในเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยวางข้าวที่อยู่ในตะกร้าต าแหน่งตรงกลางเพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการลดความช้ืนระหว่างเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกแสงอาทิตย์และวิธีการตาก
แบบดั้งเดิม 
      7. เกลี่ยข้าวเปลือกที่อยู่ในเครื่องอบ
และลานตากให้บางเท่าๆกัน ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร 
      8. วางต าแหน่งสายของเครื่องวัด
อุณหภูมิ Data logger หรือเทอร์โมคัปเปิลเพื่อ
วัดอุณหภูมิด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิม  
      9. วัดอุณหภูมิข้าวเปลือกทุกๆ 15 
นาที โดยใช้สายของเทอร์โมคัปเปิลใส่เข้าไปใน
เนื้อข้าวกลุ่มตัวอย่างลึกประมาณ 0.7 เซนติเมตร 
โดยวัดที่กึ่งกลางของตะกร้า 1 ต าแหน่ง 
      10. ช่ังน้ าหนักข้าวเปลือกทุกๆ 15 
นาที (ตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการ
ลดความชื้นจะได้ความชื้นท่ี 14 เปอร์เซ็นต์) ด้วย
เครื่องช่ังดิจิตอล โดยใช้เวลาในการช่ังประมาณ 
15 วินาที และบันทึกค่ามวลทุกครั้งที่ช่ัง เพื่อน า
ค่ าที่ ได้มาค านวณหาค่าความ ช้ืนในแต่ ละ
ช่วงเวลา 
 2 .3 ก า รต ร วจสอบสิ่ ง เ จื อปนของ
ข้าวเปลือกและข้าวสาร 

      1. การตรวจสอบสิ่งเจือปนอาจท าได้
โดยประมาณด้วยตัวตาหรืออาจน าตัวอย่างมาเท
ลงบนพ้ืนท่ีสะอาดผสมคลุกเคล้า 

    2. เมื่อผสมคลุกเคล้าเสร็จจากนน้ัน
ตักข้าวเปลือกและข้าวสารมาชั่งน้ าหนัก 

    3. น าข้าวเปลือกและข้าวสารที่ช่ัง
มวลใส่ตะแกรงร่อน เพื่อแยกเอาสิ่งเจือปนออก
ให้หมด  
            4. น าข้าวเปลือกและข้าวสารที่ได้ไป
ช่ังมวลอีกครั้งหนึ่ง และน าตัวเลขมาค านวณหา
มวลของสิ่งเจือปนโดย 

 

ค านวณได้จากสมการ เปอร์เซ็นต์ของวตัถุอื่น = 
 (น้ าหนกัขา้วเปลอืก+วตัถุอืน่) – น้ าหนกัขา้วเปลอืก X 100                             

(น้ าหนักขา้วเปลือก+วัตถุอื่น) 
 

 2 .4 ก า รต ร วจสอบลั กษณะสี ข อ ง
ข้าวเปลือกและข้าวสาร 
      ท าการวิเคราะห์ โดยใช้การเทียบสี
ค่ามาตรฐานจากหนังสือ The  MUNSELL  Book  
OF  COLOR กับข้าวที่ต้องการทดสอบว่ามีสีที่
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 2.5 การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การแตกหัก 
      1. ข้าวเปลือกที่ผ่านการท าแห้งแล้ว
จ านวน 100 กรัม ไปกะเทาะเป็นข้าวกล้องด้วย
เครื่องสีที่ใช้ตรวจสอบข้าวในขั้นตอนการซื้อขาย
ข้าวเปลือก 

     2. ท าการคัดเฉพาะเมล็ดสมบูรณ์
มา 100 เมล็ด 

     3. น าเมล็ดข้าวทีละเมล็ด  มาวาง
บนปลายนิ้ว ช้ีด้านใน แล้วใช้ปลายเล็บของ
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นิ้วหัวแม่มือกดที่กลางเมล็ดข้าว ถ้าเมล็ดหักให้
คัดออกไปเก็บที่กองหนึ่ง ถ้าเมล็ดไม่หักให้คัด
ออกมาเก็บอีกที่หน่ึง ท าจนครบทั้ง 100 เมล็ด 

     4. ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์เมลด็รา้ว
เช่น มีเมล็ดสมบูรณ์ 90 เมล็ด แสดงว่ามีเมล็ด
ร้าว 10 เมล็ด ซึ่งหมายถึงเปอร์เซ็นต์เมล็ดร้าว
เท่ากับ 10 

 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้ง
ข้ าว เปลือกพลั ง งานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่ายโดยใช้โครงสร้าง 2 ส่วน คือ
โครงสร้างที่เป็นเหล็กและโครงสร้างที่เป็น PVC 
ตู้มีพื้นที่ ในการรับแสงอาทิตย์  100 ตาราง
เซนติเมตรต่อตู้ สูงจากพ้ืน 50 เซนติเมตรผนงัทบึ  
4 ด้าน ด้านข้างเอียง 15 องศา กับแนวระดับ 
ด้านหน้าและด้านหลังมีตะแกรงส าหรับระบาย
อากาศทางเข้า - ออก ภายในเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกมีตะแกรงส าหรับวางข้าวเปลือก 

 
 
ภาพที่ 1  แบบโครงสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย 

 
ผลการศึกษาอัตราการอบแห้ง 

ท าการศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยวิธีการตากแดดแบบดั้งเดิมและ
การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย จากการ

หาความช้ืนเริ่มต้นของข้าวเปลือก 10 ตัวอย่าง 
ได้ 24.82 ± 0.54 เปอร์เซ็นต์ db. ท าการทดลอง 
3 วัน เลือกแสดงผลของค่าวันที่มีความเบี่ยงเบน
ของข้อมูลน้อยที่สุด วัดค่าค่าพลังงานแสงอาทิตย์
ในแต่ละช่วงเวลาของวันท่ีท าการทดสอบเพื่อเปน็
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ข้อมูลประกอบผลการทดลองแสดงดังภาพที่  2   
และเลือกอบแห้งด้วยเครื่องอบฝารับกระจกและ
ฝารับอะคริลิก เปรียบเทียบกับการตากแบบ

ดั้ ง เ ดิ ม เ นื่ อ ง จ าก เ ค รื่ อ ง อบ แห้ งพลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่2  อัตราการอบแห้งข้าวเปลือก 

 
จากภาพที่ 2  เริ่มทดลองตั้งแต่เวลา 

8.00 น. ความเข้มแสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ตามเวลาที่ผ่านไป มีค่าสูงสุด 893  W/m2 ณ 
เวลา 12.15 น. หลังจากนั้นความเข้มแสงอาทิตย์
จะมีค่าลดลงตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งมีผลท าให้
อุณหภูมิภายในเครื่องอบเพิ่มขึ้นและลดลงมี
แนว โน้ มตามความ เข้ มแส งอาทิ ตย์  ส่ วน
เปอร์เซ็นต์ความชื้นของข้าวเปลือกเมื่อถูกท าแห้ง
ทั้ง 3 วิธีจะเริ่มลดลงอย่างช้าๆ เท่าๆ กันในช่วง 
1 ช่ัวโมงแรก หลังจากนั้นจะเริ่มลดลงอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่เวลาผ่านไป 1.5 ช่ัวโมง จากภาพท่ี 
จะเห็นว่าเครื่องอบฝารับแบบอะคริลิกจะมี
แนวโน้มการลดลงของเปอร์เซ็นต์ความช้ืนเร็ว
ที่สุด ตามมาด้วยเครื่องอบฝารับแบบกระจกและ
การตากแบบดั้งเดิมตาล าดับ ท าการเก็บผลการ
ทดลองถึงเวลา 14.00 น. เนื่องจากต้องการ

ความช้ืนสุด ท้าย 15 เปอร์เซ็นต์ db. การตาก
แบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลาในการลดความช้ืน 4 
ช่ัวโมง 50 นาที ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 - 12.50 
นาฬิกา เครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่ายฝารับ
กระจก ใช้เวลาในการลดความช้ืนเท่ากับ 4 
ช่ัวโมง 10 นาที ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 - 12.10 
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง อบ แ ห้ ง ข้ า ว เ ป ลื อ ก พลั ง ง า น
แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่ายฝารับ
อะคริลิก ใช้เวลาในการลดความช้ืนเท่ากับ 3 
ช่ัวโมง 40 นาที ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00  - 11.40 
นาฬิกา 
 

ผลการตรวจสอบสิ่งเจือปน 
จากการหาอัตราการลดความช้ืนของ

ข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ กข 105 แล้วน ามา
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ตรวจสอบสิ่งเจือปนขณะที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
ขัดสีและหลังการขัดสีของข้าวที่ผ่านวิธีการลด
ความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิม และการลด

ความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย แสดงดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางที่  1   

ตรวจสอบสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกหลังผ่านกระบวนการลดความชื้น  

วิธีการลดความชื้น 

มวลก่อนการลด

ความชื้น  (กรัม) 

มวลก่อนร่อน 

(กรัม) 

มวลหลังร่อน 

(กรัม) 

ปริมาณ

สิ่งเจือปน  

(เปอร์เซ็นต์) 

ยังไม่ผ่านกระบวนการลดความชื้น 500.00 499.83 440.30 11.91 

ลดความชื้นแบบดั้งเดิม 500.00 461.80 406.87 13.50 

ลดความชื้นด้วยเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย ์

500.00 471.56 418.24 11.31 

หมายเหตุ  :  มวลกอ่นร่อน  คือ  มวลของข้าวเปลือกหลังผ่านกระบวนการลดความชื้น 

 
ตารางที่ 2  
ผลการตรวจสอบสิ่งเจือปนในข้าวสาร 

วิธีการลดความชื้น มวลก่อนการลด

ความชื้น  (กรัม) 

มวลก่อนร่อน   

(กรัม) 

มวลหลังร่อน   

(กรัม) 

ปริมาณ

สิ่งเจือปน  

(เปอร์เซ็นต์) 

ยังไม่ผ่านกระบวนการลดความชื้น 500.00 329.96 321.41 2.59 

ลดความชื้นแบบดั้งเดิม 500.00 324.35 314.66 2.99 

ลดความชื้นด้วยเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย ์

500.00 337.05 328.89 2.42 

หมายเหตุ  :  มวลก่อนร่อน  คือ  มวลของข้าวหลังขัดสีที่ผ่านกระบวนการลดความชื้น 

 
จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการตรวจสอบ

สิ่ งเจือปนที่อยู่ ในข้าวเปลือก โดยวิธีการลด
ความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิม การลด
ความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย และ
ข้าวเปลือกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการลดความช้ืน  
พบว่าข้าวเปลือกลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบ
ดั้งเดิมจะมีปริมาณสิ่งเจือปนมากที่สุด รองลงมา
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คือข้าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ  และการลด
ความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย จะมี
ปริมาณสิ่งเจือปนน้อยที่สุด  

 

ผลการตรวจสอบลักษณะสีของขา้ว 
 

  
 
           ภาพที่ 3 การตรวจสอบลักษณะสีของข้าว 

 
หลังลดความช้ืนของข้าวเปลือกขาว

ดอกมะลิพันธ์ กข 105 ด้วยวิธีต่างๆ สามารถ
แสดงผลของการตรวจสอบลักษณะสีของ
ข้าวเปลือกโดยใช้การเทียบสีค่ามาตรฐานจาก
หนังสือ The  MUNSELL  Book  OF  COLOR 

กับข้าวท่ีผ่านกระบวนการลดความชื้นด้วยวิธีการ
ตากแบบดั้งเดิม การลดความช้ืนด้วย เครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย และข้าวเปลือกที่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการลดความชื้น แสดงดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 



86  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  / ปีที่  40 ฉบับที่  2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  

 
ตารางที่ 3  
ตรวจสอบลักษณะสีของข้าวเปลอืกหลังผ่านกระบวนการลดความชื้นก่อนขัดส ี 

ตัวอย่าง ยังไม่ผ่านกระบวนการ 
ลดความชื้น 

การตากแบบดั้งเดิม เครื่องอบแห้งขา้วเปลือก
พลังงานแสงอาทติย ์

ข้าวเปลือก 
ข้าวสาร 

2.5Y7/8 
7.5Y8/2 

2.5Y7/6 
7.5Y7/4 

2.5Y8/6 
7.5Y8/4 

หมายเหตุ : 7.5Y8/2 
             Y  คือ YELLOW  (สีเหลือง) 
             8  คือ  VALUE  (ค่าความสว่างของสี) 

                             2  คือ  CHROOMA  (ค่าความบริสุทธิ์ของสี) 
 

จากตารางที่  3  ผลการตรวจสอบ
ลักษณะสีของข้าวเปลือก พบว่าการลดความช้ืน
ด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์
แบบถอดประกอบอย่างง่าย การตากแบบดั้งเดิม 
และข้าวเปลือกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตาก  จะ
มีระดับสีที่ใกล้เคียงกันคืออยู่ที่ระดับโทนสี 2.5Y 
แต่ วิ ธี ก า รลดความ ช้ืนด้ วย เครื่ อ งอบแห้ ง
ข้ าว เปลือกพลั ง งานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย จะค่าความสว่างมากที่สุดคือ
อยู่ท่ีระดับ 8 ส่วนการลดความชื้นด้วยวิธีการตาก
แบบดั้ ง เ ดิ ม  และข้ า ว เปลื อกที่ ยั ง ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการลดความช้ืน จะมีค่าความสว่าง

เท่ากันคืออยู่ที่ ระดับ 7 ซึ่ งข้าวที่ยั งไม่ผ่าน
กระบวนการตากจะมีค่าความบริสุทธิ์มากที่สุด
คืออยู่ที่ระดับ 8 ผลการตรวจสอบลักษณะสีของ
ข้าวสาร พบว่าในการลดความช้ืนด้วยเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย การตากแบบดั้งเดิม และ
ข้าวเปลือกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตาก จะมี
ระดับสีที่ใกล้เคียงกันคือ 7.5Y  และมีค่าความ
สว่างใกล้เคียงกันคืออยู่ที่ระดับ 7-8  แต่ข้าวที่ยัง
ไม่ผ่านกระบวนการตากจะมีค่าความบริสุทธ์ิน้อย
ที่สุดคืออยู่ที่ระดับ 2 
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ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าว 
 

ตารางที่ 5   
ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าวสาร 

ตัวอย่าง ยังไม่ผ่านกระบวนการลด
ความชื้น 

(เปอร์เซ็นต์) 

การตากแดดแบบดั้งเดิม  
(เปอร์เซ็นต์) 

เครื่องอบแห้งขา้วเปลือก
พลังงานแสงอาทติย ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

        1    94   6   11 
2    88   8   30 
3    89  13   12 

    เฉลี่ย  90.33   9 17.67 

จากตารางที่  5 ผลการตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าว พบว่าข้าวที่ยังไม่
ผ่านกระบวนการลดความช้ืนมีเปอร์เซ็นต์การ
แตกหักมากที่สุด รองลงมาคือการลดความช้ืน
ด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์

แบบถอดประกอบอย่างง่าย และการลดความชื้น
ด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิมมีเปอร์เซ็นต์การ
แตกหักน้อยที่สุด ซึ่งได้ค่าเปอร์เซ็นต์การแตกหัก
เท่ากับ 90.33 เปอร์เซ็นต์ 17.67 เปอร์เซ็นต์และ 
9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

 
 

ตารางที่ 6  
แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบดั้งเดิมกับการลดความชื้นด้วยเครื่องอบแห้ง
ข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตยแ์บบถอดประกอบอย่างง่าย   

วิธีการลดความชื้น ความชื้น
สุดท้าย

(เปอร์เซ็นต์) 

ข้าวที่ผ่านกระบวนการลด
ความชื้นก่อนขัดส ี

ข้าวที่ผ่านกระบวนการลดความชื้น 
หลังขัดส ี

สิ่งเจือปน
(เปอร์เซ็นต์) 

ลักษณะสี สิ่งเจือปน 
(เปอร์เซ็นต์

) 

ลักษณะสี การแตกหัก
(เปอร์เซ็นต์

) 

ตากแบบดั้งเดิม 14.47 13.50 2.5Y7/6 2.99 7.5Y7/4 9 
เครื่องอบแห้ง

ข้าวเปลือกพลังงาน
แสงอาทิตย ์

10.99 11.31 2.5Y8/6 2.42 7.5Y8/4 17.67 
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จากตารางที่ 6 เป็นการแสดงการ

เปรียบเทียบผลการทดลองที่ลดความช้ืนด้วย
วิธีการตากแบบดั้งเดิมกับการลดความช้ืนด้วย
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์
แบบถอดประกอบอย่างง่าย พบว่า การลด
ความ ช้ืนด้ วยวิ ธี การตากแบบดั้ ง เดิ มจะมี
เปอร์ เซ็นต์ความ ช้ืนสุดท้ายสุ งกว่ าการลด
ความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย ซึ่งมีค่า
แตกต่างกัน 3.48 เปอร์เซ็นต์ แต่มีเปอร์เซ็นต์การ
แตกหักที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมี
ความแตกต่างกันมากถึง 8.67 เปอร์เซ็นต์ และ
การตากแบบดั้งเดิมนั้นจะมีสิ่งเจือปนมากกว่า
การลดความช้ืนด้วยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบอย่างง่าย 
ทั้งข้าวที่ผ่านกระบวนการลดความช้ืนก่อนขัดสี
และหลังขัดสี อย่างไรก็ตามการลดความชื้นท้ัง 2 
วิธีนี้จะมีลักษณะสีของข้าวที่ผ่านกระบวนการลด
ความช้ืนก่อนขัดสีและหลังขัดสี เหมือนกัน 
ถึงแม้ว่าการลดความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบ
ดั้งเดิมจะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสุดท้ายที่น้อยกว่า 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการออกแบบและสร้าง เครื่ อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย ผู้วิจัยสามารถสร้างเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่ายได้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้วิธีการตากข้าวเปลือกแบบตากลาน  ใช้พื้นที่
ในการตากข้าวเปลือกมาก บางครอบครัวมีพื้นที่

ไม่เพียงพอต่อการตากข้าวเปลือก และปัญหา
จากการถูกรบกวนจากแมลง นกและสัตว์ต่าง  
จากปัญหาดั งกล่ าวคณะผู้ วิ จั ยจึ ง ได้มีการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งให้สามารถ
ถอดประกอบได้ ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน การ
เคลื่ อนย้ าย และสะดวกต่อการเก็บรักษา  
สามารถใช้ตากข้าวเปลือกได้ในพื้นนาโดยที่
ข้าวเปลือกไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินจึงสามารถลด
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในช่วงการตากข้าวได้ ใช้เหล็ก
กล่องเป็นโครงสร้างและข้อต่อ ท าให้มีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้ดีง่ายต่อการต่อ
สวม แต่ราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง ส่วนการใช้
วัสดุ PVC เป็นโครงสร้างและข้อต่อท าให้มีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้น้อยกว่าแต่ราคา
ต่อหน่วยต่ ากว่าใช้สังกะสีแผ่นเรียบเป็นผนังของ
ตู้เนื่องจากสามารถดูดกลืนความร้อนและเก็บ
ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ภายในตู้  
โดยออกแบบให้ผนังด้านข้างซ้าย – ขวา  เอียง
ท ามุม 15 องศากับแนวระดับ เพื่อให้สามารถรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ท าการทดสอบฝา
รับแสงอาทิตย์ของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
แบบถอดประกอบอย่างง่าย โดยวัสดุที่ใช้สร้างฝา
รับเป็นอะคริลิก ฝารับมีผลต่ออุณหภูมิภายใน
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอดประกอบ
อย่างง่าย คือ ฝารับที่สร้างมาจากวัสดุที่ยอมให้
แสงทะลุผ่านจะมีแนวโน้มของอุณหภูมิอยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากวัสดุฝารับอะคริลิกเป็น
ฉนวนความร้อนและยอมให้แสงทะลุผ่านได้ ซึ่ง
แสงอาทิตย์จะมีพลังงานอยู่  2 รูปแบบ คือ
พลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสง
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จะทะลุผ่านเข้าไปในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
และดูดกลืนแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
ภายในตู้ท าให้อุณหภูมิภายในเครื่องอบสูง  แต่
เนื่องจากเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์มี ช่อง
ระบายอากาศจ านวนมาก  ซึ่งเกิดจากส่วนประกอบ
ของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบกันไม่
มิดชิด จึงท าให้ไม่สามารถกักเก็บความร้อนได้
เป็นระยะเวลานานได้ ส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้
มีค่าน้อยลง และมีอุณหภูมิใกล้เคียงสิ่งแวดล้อม  
ในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. โดยอุณหภูมิใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ในแต่ละวันมีค่าไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของบรรยากาศซึ่งมีผลต่อ
อุณหภูมิ   

อัตราการลดความช้ืนของข้าวเปลือก
พันธุ์ข้าวขาวหอมดอกมะลิ 105 ด้วย เครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์แบบถอด
ประกอบอย่างง่าย จะมีอัตราการลดความช้ืนที่
ดีกว่า การลดความช้ืนด้วยวิธีการตากแดดแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้มีผลสอดคล้องไป
ในทิศเดียวกันกับวัชรานนท์  จุฑาจันทร์ (2548)  
สุวัตน์ บุญจันทร์ และคณะ (2551) จรัญ มงคลวัย  
และพิศมาส หวังดี (2552) เครื่องอบฝารับแบบ
อะคริลิกจะมีแนวโน้มการลดลงของเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนเร็วที่สุดเนื่องจากมีอุณหภูมิภายใน
เครื่องอบมากที่สุดจึงท าให้อัตราการลดความชื้น
ดีที่สุด   
 คุณภาพข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการ
ลดความช้ืนก่อนขัดสี จากทดสอบคุณภาพของ

ข้าวเปลือกที่ลดความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบ
ดั้ ง เดิม พบว่า มีสิ่ ง เจือปนมากกว่าการลด
ความช้ืนด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์   
เนื่องจากการลดความช้ืนด้วยวิธีการตากแบบ
ดั้งเดิมเป็นการตากบนพ้ืนที่ผ้าลานรองจึงอาจท า
ให้สิ่งเจือปนที่อยู่ในบริเวณนั้นกระเด็นหรือถูกลม
พัดเข้าหาพื้นที่ท่ีมีการตากข้าวเปลือก ข้าวเปลือก
ที่ผ่านการลดความช้ืนด้วยเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์จะมีสีที่เหลืองฟางกว่าการตากแบบ
ดั้ งเดิมที่มีสีของข้าวเปลือกที่ เข้ม เนื่องจาก
ข้าวเปลือกท่ีลดความช้ืนด้วยการตากแบบดั้งเดิม
นั้นมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่มากกว่า จึงท าให้สีของ
ข้าวเปลือกมีสีที่เข้มกว่าการลดความช้ืนด้วย
เครื่ องอบแห้ งข้ าว เปลือก  สอดคล้องตาม
มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย มกษ.4004-2555 ท่ี
สีของข้าวเปลือกจะมีสีอ่อนหรือสีฟาง และส ี
เขมหรือสีน้ าตาล 

คุณภาพข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการ
ลดความช้ืนหลังขัดสี การลดความชื้นด้วยวิธีการ
ตากแบบดั้งเดิมจะมีสิ่งเจือปนที่ไม่แตกต่างไป
จากการลดความช้ืนด้วยเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ สืบเนื่องมาจากตัวอย่างข้าวที่น ามา
ทดสอบเป็นตัวอย่างเดิมและผ่านกระบวนการคัด
แยกสิ่งเจือปนก่อนขัดสี  จึงท าให้เปอร์เซ็นต์
สิ่งเจือปนที่อยู่ในข้าวไม่แตกต่างกัน ส่วนสีของ
ข้าวสารจากการลดความช้ืนด้วยเครื่ องอบ
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะมีเมล็ดข้าวท่ีมีสีที่สว่าง
กว่าการตากแบบดั้งเดิม  และการลดความชื้น
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ด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์จะมี

เปอร์เซ็นต์การแตกหักมากกว่าการตากแบบ
ดั้งเดิม เนื่องจาก การลดความช้ืนด้วยเครื่องอบ
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นท าให้เมล็ดข้าวสูญเสีย
ความช้ืนอย่างรวดเร็วจึงท าให้เมล็ดเกิดการกรอบ 
ดังนั้นเมื่อน าเมล็ดข้าวเปลือกไปท าการขัดสีจึงท า
ให้เมล็ดข้าวแตกหักได้ง่าย 
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